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Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 7 maja 2019 r. — Hiszpania/Komisja

(Sprawa T-49/17) (1)

(EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Korekty finansowe — Pojęcie producenta —
 Inwestycje zrealizowane poza obiektami organizacji producentów — Kontrole poprzedzające 

zatwierdzenie programu operacyjnego — Kontrola autoryzacji wydatków — Pojedyncza korekta finansowa —
 Ryczałtowa korekty finansowa — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia)

(2019/C 213/25)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo V. Ester Casas, abogado del Estado, następnie S. Jiménez García, peł-
nomocnik)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Lewis i M. Morales Puerta, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie częściowego stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2018 z dnia 15 
listopada 2016 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. 2016, L 312, s. 26).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 95 z 27.3.2017.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 6 maja 2019 r. — Scor/Komisja

(Sprawa T-135/17) (1)

(Pomoc państwa — Rynek działalności reasekuracyjnej od ryzyka klęsk żywiołowych — Pomoc w 
formie nieograniczonej gwarancji państwa udzielonej na rzecz CCR — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z ryn-

kiem wewnętrznym po zakończeniu wstępnego etapu badania — Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE — Skarga o 
stwierdzenie nieważności — Legitymacja procesowa — Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną —
 Częściowa niedopuszczalność — Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron — Status zainteresowanej 

strony — Brak poważnych trudności)

(2019/C 213/26)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Scor SE (Paryż, Francja) (przedstawiciele: N. Baverez, N. Autet, M. Béas i G. Marson, adwokaci)
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